
  ලංකා වාම දේශපාලනදේ මතවාදී ට්රයියෑංගංලලෑං(Ideological 

Triangle of Sri Lankan Left Politics) 

පළමු දකොටස 

 

(සැලකිය යුතුය: මෙහි සඳහන් නාෙ රූපකයන් පිළිබඳ පුද්ගලික අගතීන්මගන් ම ොරව එෙ රූපක 

නිමයෝජනය කරන ප්රවාහයන්මගන් හා ෘෂ ට්ිවවාෘමයන් මරුම්  ගැීමෙ ුභවවාෘය්  අමක් ්ා කරන අප හ  

වැෘගරවනු ඇ . ) 

 

පාර පශටචාර  ය ර විජි  ශ්රී ලාකාමේi ෙෑ  කාලීන ෙ වාෘයන් හා එහි මද්ශපාලනික චලනය මරුම්  

ගැීමම් දී ෙහා ෙ වාෘයන් තුල අධිනි ට්චය වී ඇති චූල ෙ වාෘයන් තුන්  රූපකාශ්රමයන් වි්රහය  ගැීමෙ  

මෙෙ ලිපිය ෙගින් උරසාහ ගන්නා අ ර එහි ඇති ශකය ා පරිොණය සොජීය මවනසක ර සොජීය දිශාමේ 

බහු ොනයන් ව හා ගැීමෙ ර ඉවහල් වන්මන් මකමසේෘැයි සාකච්ඡා කිරීෙ  මුල පුරන්න්  මලස මෙෙ 

ස හන  ප්රවි ට්  මවි. මෙහි  කියැමවන ෙහා ෙ වාෘය යන්න රාජය ම් න්්රකරගර ජන්රිය ංාහල මබ්ද්  

ඒකීය ජාතිවාදික ෙ වාෘය වන අ ර එහි ගාෙකයන් අඩු වැඩි වශමයන් පුද්ගලයාමේ ං  පවුල පාසල 

ආය න හා මසුභ මද්හයන් තුල නිමයෝජනය මවින් මපෝ්ණය වීෙ නිරන් රමයන් ංදු මවද්දී, මෙෙ 

සෙසටථය තුල අධිනි ට්චය වි ඇති චූල ෙ වාදී රූපක ත්රිරවය පෂද්ෘ (cluster) ග  කළමහොර  විෙල්(ජවිමප) 

වා්ණ (හිුම)හා දීකති(එ් සට) මලස හැඳින්විය හැකිය.  



 

 

මෙෙ ත්රිමකෝකක 

රූපකීය ෙ වාෘයන් 

තුන වැෘගර වන්මන් 

පශටචාර ෙෂද න 

අවධිය වූ අනූව 

ෘශකමයන් ඔබ්බ  

පැිණ සටථරග ව 

සොජ චලනය  

බලපෑ්  කිරීෙ  ඇති 

හැකියාව නිසාය. 

විෙල් යනු ජන ා 

විමු් ති මපරමුමේ ප්රචාරක මල්ක්  මලස සොජානුමයෝජනය වූ විෙලංරි ග් ලර මනොමහොර විෙල් වීර 

වාශ වන අ ර වා්ණ යනු ජන ා විමු් ති මපරමුණ නිමයෝජනය කරින් ෙ වාදී කේඩනයකින් පුභව 

හිුම කේඩායෙ තුල සොජානුමයෝජනය වූ මරෝහි  වා්න අමබ්වෂද නය. දීකති යනු ජවිමක ෙ වාෘමයන් 

එලිමයහි, එමහර සොජය මසොයා ගිය කෆටකා මකමනකි. එෙ මසොයා යෑම්  දී පශටචාර නූ න වාෘය තුල 

සොජානුමයෝජනය වී එ් සට න්  සොජ සාවි ානය තුල අනනය වූ ෘ ඉන් පුභව එහි මබදීමෙන් පුභ  ර වය 

තුල සාවිධි ව  සොජග  වූ දීකති කුොර ගුණරරනය. 

විෙල් වා්ණ හා දීකති යනු සාම් තීය රූපකයන් තුන්  පෙණ්  මනොව එ්  පර් පරාව්  නිමයෝජනය 

කරින් ත්රිමකෝකක වූ ෙ වාෘයන් තුනකි(Ideological Triangle). එක ෘහසට නවංන අනූමවන් පුභව වඩාර 

බැරෑුම්  මලස උතුර සහා ෘකුණ වශමයන් ධ්රැවිය වූ ලාාකික මිිය තුල මෙෙ රූපකයන් තුන ලාාකිය ගැබ 

තුල පිළිංඳගරමර විකල්පය නිමයෝජනය කරිනි. ්රාමීය,ය, නාගරික හා වාෂදගික වශමයන් අනු පිළිමවල  

විෙල් දීකති හා වා්ණ මපළගැසටවූ වි  එ්  සූත්රය්  මගොඩනගා ග  හැකි අ ර ජාතිකවාෘය,වාෂදගිකවාෘය 

හා විසාමයෝජන විචාරවාෘය මලස ෘ හඳුනා ග  හැකිය.  වෘ ප්රවාදි , ප්රතිචාදි  හා සහවාදි  යන 

ෘයමල් තික ස් බන් ය මෙෙ රූපක තුන එ්  කර ංනො මපෝසට රය්  සකසා ගැීමමෙන් පරිකල්පනය 

කර ග  හැකිය. එහි මපනුෙ විය හැ් ම්  පි   පි  දී ංිවන විෙල් හා වා්ණ ෙැෘ ංිවන දීකති සහි  ංතුව්  

රූපකයන්ය. එමසේෙ මෙෙ ත්රිරව යහි විවවීය මපොදු කුලකය වී ඇරමර ෝ සටවාෘයය.  එපෙණ්  මනොව 

මෙහි ප්රවවම  ූලලාශ්රය වන්මන් ජන ා විමු් ති මපරමුණය. පශටචාර ෙෂද න කාලය තුල නැව  මගොඩ 

නැගුණු ජවිපය  ලාාකීය සාොජ මවනමසේ විකල්පය නිෂදොණය කිරීම්  ෘාෂදශනික අමපොමහොසරකෙ 



මහේතුමවන් පශටචාර ෙෂද න අවධිය බහුොනික චලනයන්  මගොදුුම මවද්දී, විකල්පීය බලය නැෙැති වසටතුව 

අන් අයමේ ගිණු් වල  ැන්පර කර එහි මපොලිය පෙණ්  මනොව  ැ් පර මුෘල් ෘ යලි ලබාග  මනොහැකි 

 ැන්පරකුමමවකු බව  ජවිපය පරවිය. එය බාමකොමලොර ූලලය ආය නය්  බඳු වූ ෙහා ජාතිවාදී 

අන් යයි. එෙ  ැ් පර කිරීම්  උපරිෙය වූම  ංාහල මබ්ද්  ෙහා ෙ වාෘම  මපොමරෝනය තුල  

රිාගීෙය.ඒ අනුව නාික ෝ සටවාෘය හා සොජවාෘය,  ෂදෙපාල අෙරමසේකර  හා නලීන්මේ ෙහාවාශික 

ංාහල මබ්ද්  ජාතිවාෘය තුල  දිය වන්න  ප න් මගන  නුක විය.  එෙ අන් රග  වීෙ ජවිමක පුමරෝගාි 

ෙ වාෘය තුල ෘ සැඟවුණු ඇ විසෙය් (atavism) මලස පැවැති අ ර, අනූ හ මෂද චන්්රකා ෘ ඉන්පුභව 

ෙහින්ෘව ෘ බලය  පර කරින් සොජ චලනම  විකල්පීය ගුණය ෙහා ජාතිකවාෘය  කැලම න්න  වීෙ 

ඓතිහාංක ප්රපාචය්  විය. එපෙණ්  මනොව එය වෂද ොනය හා අනාග ය ෙනු්ය සොජය්  මලස ආරෙ 

ඝා නයක  ල්  කර ඇ . මෙෙ ඓතිහාංක අර වැුමද්මද් ප්රතිලලය්  මලස සොජය අඳුුම ෙහා 

ෙහාවාශික ෙ වාෘම  අව ාරය සොජ මද්හය පුරා ුභසොෂදශය්  මලස යලි  හවුුම වීෙ ප න් ගන්න  

විය. එහි ප්රතිලලය වූම  කවුුමර ෘන්නා පරිදි ෙහා විනාශ කාරී යුද් යක  සොජය මගොදුුමවීෙය. මෙකී 

ංද්ධි ෘාෙම  සෙසටථය සැලකිල්ල  ගනිින් ලිපිය  ප්රසටතුථ චූල ෙ වාෘයන් තුන සොජය තුල ක්රියාරෙක 

වන්මන් මකමසේ ෘැයි ෘ අඳුුම ෙහා ෙ වාෘය විපරිවෂද නය කරනු හැකි වන්මන් මකමසේ  ෘැයි මවන් මවන් 

වශමයන් හා සහ ස් බන්ධි  වශමයන් මරුම්  ගැීමෙ  උරසාහ ගැීමෙ මෙෙගින් බලාමපොමරොරතු මේ. 

විෙල් විරවාශ 

ජවිපය විංන් නිෂදොණය වූ විෙල් ජවිමපන් මවන් වීම්  සලකුණ ලකුණු කර ඇරමර ජවිපය  යලි මගොඩ  

පැිණීෙ  මනොහැකි මලසය. එය සෙපා  වන එ්  නිෘුභන්  වන්මන් එල්ටීටීමයන් කුමනා මවන් වීෙ 

යන්න ය. මබොමහෝ මෘනා මෙෙ විමේෘනයන් සා ීමය මෘය්  මලස වි්රහ කරින්, ෘැන් ජවිපය ුදද්  ඇ  

යැයි පැවුභවෘ විෙල් ජවිපමයන් මවන් වූම  එහි උුමෙම  ෘයාවාගය(Dayabaga) ෘ රැමගනය. එන්  විෙල් 

සවකීය මද්ශපාලනික ප් ්ය මගොඩනගා ගනිින් ෙහින්ෘ රාජප් ් ආේඩුව හා සහවාස වී ඇරමර ජවිපය 

සතු ෘෂ ට්ිවවාෘය රැමගනය. ජවිපය හා විෙල් අ ර ෘෂ ට්ිවවාදීෙය වශමයන් මවනස්  සලකුණු කිරීෙ  

මනොහැකි වී ඇති අ ර ෙතු පි   ලම දී කුෙන මද්ශපාලන හැඩ ගනු ලැබුවෘ එෙ ක්රියාකාර්  තුල ෘෂ ට්ිවවාදී 

ෘාෂදශනික ගැඹුර්  අඩාගු වී මනොෙැ . ම් නිසා ජවිමක ෘෂ ට්ිවවාෘම  ප්රති නි ට්පාදි ය වූ විෙල් න්  රූපකය 

යන්න සොජය  වැෘගර බලපෑේ  කරනු ඇරමර එෙ ෘෂ ට්ිවවාෘය සෙග සොජම  මව්තික සවරූපය  

අනුවෂද නය වීමෙනි. විෙල් යනු බැරෑුම්  මලස මනොපැවැතුණු ෙහා ෙ වාෘය තුල  එෙ ෙ වාෘය ප්රති 

නි ට්පාෘනය කරින් බලපැ්  සහග  වූ  ංය චූල ෙ වාෘය නිමයෝජනය කරින් ජාතිකරවය පලිහ කර 

 ෙන්  කළ හැකි ඕනැෙ මෘය්  කරන මසුභ ෘ් ්ණාාශික මද්ශපාලන ප්රපාචයකි. පශටචාර ය ර විජි  

ජන්රිය මද්ශපාලන  සාසටකෂතිය්  වූ අගතින් ංයල්ල  අමනකා  වඩා මහොඳින් කරින් සොජය 

නිමයෝජනය කරන පිලිගර සොජ පිළිලයකි. එය න්  ජවිපය ෘෂ ට්ිවවාෘය, ෙහා ෙ වාෘය සෙග මවළින් 

 ෙන්  ැන්පර කළ විවනාකෙ  මපොලිය ෘ වැල් මපොලියෘ ලබා ගනිින් වාචාව දූ්ණය කකප්  මකොිසට 



යන සකළ දූ්ණයන් කරින් සොජය තුල යහතින් වැජඹීම්  වරප්රසාෘය අර කර ගරම කි.එය ජවිපය 

විංන්  ැන්පර කළ වසටතුව පැවුමෙකින් ලබාගර උුමෙකුමමවකි. එනිසා විෙල් යනු ජවිය කීෙ තුල ජවිපය 

යනු එමසේ න්  කුේ  ෘැයි විෙසා බැලුව මහොර හමු වන්මන් මවනසට ෘෂ ට්ිවය්  නැති ක්රියාකාරිරවයකි.  ඔවුන් 

පාෂදලීම් න්තුව තුල දී, ෙහා ොෂදග වීදි තුල දී සාවාෘ සාකච්ඡා තුල සකල වි  අගතීන්  එමරහිව ස න් අවි 

එසවුවෘ එවා පල්  මනොවන්මන් ඇයි ෘැයි කල්පනා කළ යුතුය. ඔවුන් සතු වූ ෘෂෂිිවවාෘය විෙල්  ෘ ෙහින්ෘ ෘ 

ෘන් දීමෙන් සොනයන් වීෙ තුලය. මෙෙ පාර පශටචාර අවධිම  දී ඔවුන් ආරෙය්  නැති හඬ්  ඇති 

කුහරය්  වී ඇ . විෙල් විංන් මගොඩනාවන ලෘ සාම් තීය ප්රචාරක මල්ක්   නතුර හහුර සෙග වා ට්ප 

වූම  එහි පුද්ගලයා ිසක සාම් තිය බර තුීම කරිනි. විජි  මහේරර මහෝ පුබුදු ජාමගොඩමේ වෂද ොන 

මිිකාව පිළිබඳ සාජානනය කර මගන බැලුවමහොර අපමේ ෙනමසේ අව ාර කරනු ලබන්මන් විෙල් 

වීරවාශය. මෙය කිංවකු හරිෘ වැරදිෘ යන්න මනොව එෙ මිිකාව අවසාන කරනු ලැබූ සටවවාවම  ගති 

ල් ්ණයන්ය. වෂද ොනම  මහෝ අනාග ම  දී වම්  මද්ශපාලනික මගොඩනැාවී්  වල ප්රචාරක මල්ක්  

 නතුර  අෂදථ සැපමයනු ඇරමර සැක ංහි වාවයකින් හා විෙල් වීරවාශමේ මද්ශපාලනික ංනාරිමයෝව 

තුල ෙතු කරන අෂද යන්ෘ මුුභ කරිනි. ඒ අනුව විශටවාසය හා සැකය තුල එෙ  නතුර  පරවන්නාමේ 

භුිකාව විනි ට්චය මවින් පැවතුන ෘ එහි අමක් ෂි   මිිකාව ඉටු වන්මන් කුෙන ප්රොණමයන් ෘැයි 

විෙෂද්ණය කළ යුතුය. 

වා්ණ 

මරෝහි  වා්ණ යනු ෙහා ෙ වාෘය  පිටු පා උතුර මෘස බලා ං ගර ංාහල මබ්ද්  ෙහාවාශික 

ම්රෝහිමයකි. ෘකුමේ ො ය හා ංාහල ෘෂ ට්ිවවාෘය , වාොාශික ප්රවාහය  බලපෑ්  කිරීම්  සන්ෘෂදවය 

මරුම්  ග  යුරමර එහි ප්රවවය හා වයාකතිය තුලය. ජවිමපන් කේඩනය වී හිුම කේඩායෙ බව  පරව ඒ 

තුලින් ෘකුණ  ඇති කර ඇති ෘෂ්ටිවවාදී බලපෑමෙන් වෙ  හා විකල්ප අමක් ්ාවන්  ගැලවිය මනොහැකිය. 

මෙහිදී හිුම කේඩායෙ යන සාමුහික හැඟවු් කරණමයන් නිමයෝජනය වූ ෘකුමේ ං  උතුර මෘස බැලීම්  

ෘෂ ට්ිවවාෘය සරල මලස මෘෙළ ජාතිකවාෘය මහෝ ප්රතිමපෝ්ක ජාතිවාෘය මලස මහෝ මබදු් වාදී ෘෂ ට්ිවවාෘය 

මලස හඳුනාග  හැකි වීෙ හා එහි ප්රාොකක ස යය්  ගැබ්වුවෘ ොහා ජාතිවාෘය තුල පීඩනය  පරව ඇති 

වාෂදගික අනය ාවයකින් යු්   මෘෙළ ජනායාමේ යු් තිය හා ගුමරවය මවනුමවන් ෘකුණ  පිටු පා ං  

ගැීමෙ කිංව ක නිම්  කළ මනොහැකිය. පවරනා ක්රෙය තුල ෘිළ පීඩි යාමේ පරිකල්පීමය රාමජය  

චූල ෘෂ ට්ිවවාදී විමු් තිෘායකයාය. ෝ සටවාෘය වැනි ජා යන් රවාෘයකින් මහෝ පාති ෘෂ ට්ිවවාෘය තුල එෙ 

වාෂදගික ෘෂ ට්ිවවාෘය පරාජය කිරීෙ  උරසාහ ගර  ෘ එය යථාෂදථය්  මනොවන්මන් ෙහා ජාතික ංාහල 

මබ්ද්  ෘෂ ට්ිවවාෘමයන් සොජය හා වාෙ මද්ශපාලනය  ගැලවිය මනොහැකි විසාමවනි.  එමසේෙ මෘෙළ 

ජනයාමේ අයිතීන් මවනුමවන් හඬ නඟන හා හඩ නැඟූ ංාහල හඬ වූම  හිුම කේඩායෙ පෙණ්  මනොව 

 වර පුද්ගලයින් හා සාොජ කේඩාය්  උතුමෂද අරගලය මවනුමවන් ෘකුමේ ං  ක්රියාරෙක විය. නිෘෂදශන 

වශමයන් සඳහන් කළ මහොර වික්රෙබාහු කුමනාරරන  හා ඔහුමේ මද්ශපාලනය,දියැස කේඩායෙ තුල ංිව 



ෆැට්ට්රි්  වසන්  අහිාසක යන අය ෘ නිෂදොල් රාජිර, මබෝපමේ වැනි ඇකඩියානුවන්ෘ මෘෙළ ජාතික 

ප්රශටනය මවනුමවන් ෙ  ප්රකාශ කළ වුන්ය. ( න්  සඳහන් මනොකළ ෘ  වර මබොමහෝ අය ංිවන බව 

කුමණාමවන් සලකන්න). එමසේ වුවෘ යුද් යර සෙග ඇතිවන මවනසට ක්  හමුමේ හිුම කේඩායම්  

සායුතිය මවනසටව අවයන් රික ණේඩනයන් ඇති වුවර වා්ණ න්  රූපකය තුලින් නිමයෝජනය කරනු 

ලබන ෘෂ ට්ිවවාෘය වැෘගර වන්මන් හා මරුම්  ග  යුරමර ප්ර ාන කාරණා මෘක්  ඔසටමසේය. 

1. ලාාකික මද්ශපාලනම දී 

2. ජා යන් ර මද්ශපාලනම දී 

 

ලාාකික මද්ශපාලනම  දී ොහා ෙ වාෘම  අමනකා වීෙ තුල බලය හා පැවැරෙ  හවුුම කර ගැනිෙ ර, 

අව ාර ප්රවෂරති නිෂදොණය කරන ො යන් ර මෙෙ ුලල ෘා ට්ිවවාෘය ආමයෝජනයකි. අමන්  අ   මෘෙළ 

ජනයාමේ මනොවිසඳුණු ගැ ලුව  ජීවය්  උතුමෂද මෘෙළ මද්ශපාලනය  ෘ ලැබීෙ කැපී මපමනන 

ල් ්ණය්  වන අ ර වැෘගරෙ කාරණය වන්මන් විකල්ප සොජ මවනසක  මද්ශපාලනික ංහින 

ෘකින්නන්  මෙකී වාෂදගික ෘා ට්ිවවාෘය ොෂදග බා කය්  වීෙය. අමන්  වැෘගර කාරණය වන්මන් වා්ණ 

මනොවන මවනර විකල්ප පුද්ගලයින් මහෝ මද්ශපාලනික කේඩාය්  මෘෙළ ජනයාමේ අයිතීන්, සටවයා 

නිෂදණ අයිතිය, මවනෙ රාජය යන ූලල ෘෂදෙයන් පිළිගනු ලැබුව ෘ වා්ණ ෙ වාෘය  සොනව මහෝ ඉන් 

එහා  ගෙන් කිරීෙ  මනහැකි වී ඇරමර ෙන්ෘැයි ංතිය යුතුය. ඊ  ඇති පිළිතුර වන්මන් නවයකරණය වී 

ඇති ජා යන් ර මද්ශපාලනයය. 

 

මෘෘහසට නවම  ජන ඝා ක යුද් යර සෙග මෘෙළ ජනයාමේ ප්රශටන ජා යන් රකරණය වූ අ ර මවනෙ 

රාජය යන්න  ඇති මකොන්මද්ංවල ඇති මිිය යන්න පාර මව්ික වන්න  විය. බලහරකාරය හා ිලි රි 

ආධිප ය තුල මෘෙළ නිජ ිමෙ ංරග  කරනු ලැබුව ෘ ෘෂ ට්ිවවාෘය විංන් මගොඩනාවන ලෘ රාජය මෘෙළ 

ජනයා තුල ඉදිකර යෑෙ  ප්රවාකරන්  හැකි විය. ලාාකික මද්ශපාලනය තුල මෙන්ෙ ඩයසටමපෝරා 

මද්ශපාලනය තුල කුෙනාකාරම  මබදී්  මෘෙළ ජනයා තුල ඇති වුවෘ කාල්පනික රාමජය  ංතියෙ 

ංරවලින් ෙැකිය මනොහැකිය. අමන්  අතින් ඩයසටමපෝරා මද්ශපාලනය සාකලයවාදී හැඩයන්  

විපරිවෂද නය වීෙ නිසා වා්ණමේ උතුර මෘස  ං  ගැීමෙ අතිශය වැෘගර කාරණය්  වන්මන් ජාතික 

ප්රශටනය යන අධිනි ට්චි  කාරණය නැව  ව යකින් මරුම්  ගැීමමෙනි. එන්  පශටචාර යුෘ අවදිම  

වැෘගරෙ ම් න්ද්රීය කාරණය වන්මන් යුද් යම දී ංදු වූ අපරා  සඳහා යු් තිය ඉල්ලා ස න් කිරීෙය. සාෙය 

හා සාහිඳියව යන්න සොජය්  තුල සටථාපි  කිරීෙ  න්  අගතිය  පර ජනයා  හා ජන කේඩාය් වල  

යු් තිය ඉටුවීෙ ගැටු්  නයාම  ෘ ජා යන් ර නිතිම  ෘ, සටවාවික යු් තිම  ෘ අන් ෂදග  මකොන්මද්ංයකි. 

එෙ ක්රියාවලිය මවනුමවන් වා්ණ සෂජුවෙ මපීම ංටීෙ ජා යන් ර මද්ශපාලම  වැෘගර ලකුණ්  සලකුණු 



කරන අ ර මෘෙළ ජනයාමේ අයිතීන් මවනුමවන් මපීම ංිවන අමන්  පිරිස  මනොවැ මහන මහෝ අ හැර 

ෘො ඇති මහෝ මව්තික මනොහැකියාව යන කාරණාවන්මගන් මරුම් ග  මහොර ඔවුන  මෘෙළ ජනයාමේ 

ප්රශටනම  නාඩිය අල්ලා ගැනිෙ පිකස වා්ණ ෙ වාෘය පරාජය කිරීෙ මහෝ අතික්රෙණය කිරීෙ අීරුමය.  

නිෘුභනක  ග  මහොර මිිය ගින්ෘරින් සෙ ලා මකො  හැ  ෘහසක  අධික ජීවි  විනාශ මකො  ංය මිිය 

තුලෙ ංරකුමවන් කර ෘො ඇති කාලයක අප්රමයෝගික මලස එහි සොජවාෘය සඳහා ස න් කිරීෙ  ගිය ලලිර 

කුගන් මවනුමවන් කඳුළු සැලීම්  හෂෘ සා් ෂිය හා ඒ තුලින් මෘෙලාව දිනා ගැීමම්  උපාය උපක්රෙ ඉ ාෙර 

අ ාෂදකික හා පුභගාි වනු ඇරමර අධිනි ට්චි  කාරණාව තුල ලලිර කුගන්ව සූත්රග  කර ගැීමෙ  ඇති 

ෘෂ ට්ිවෙය දිළිඳුවාවයය. ම්  නිසා ෘකුමේ මෘෙළ මද්ශපාලනය මහෝ වාොාශික ජාතික ෝ සටවාෘය වා්ණ 

ෘෂ ට්ිවවාෘය තුල ගැ ලුව්  නිෂදොණය කරනු ඇ . එය පිළි ගැීමෙ හා ක්රියා කිරීෙ එ්  අ කින් අවයන් රික 

වශමයන් ලාාකීය විකල්ප මද්ශපාලනම  නියැමලන්න  ෙෂද ීමය අභිමයෝගය්  විය හැකි වුවෘ, පිටුවහල්ව 

චූල ෘෂ ට්ිවවාෘය ජා යන් රීකරණය කිරීෙ  වා්ණ  හැකි වීෙ මද්ීයය මද්ශපාලනම  අනාග ය  

බලපෑේ  මනොවනු ඇර ෘ යැයි ංතිය මනොහැකි ෘ.එය මලෝක යථාෂදථය  අනුව අනාග ය තුල දී ංදු 

මනොවනු ඇ ැයි කීෙ   ර්  මෘෙළ ජාතික ප්රශටනය සරළ වී නැ .  

අමන්  අ   ප්රජා න්ත්රවාෘය යන කාරණම දී මෙෙ ෘෂ ට්ිවවාෘය ර  තුල පෙණ්  මනොව ඩයසටමපෝරාව 

තුල ංිවන අමන්  ක්රියාකාරීන්  ගැ ලුව්  වී ඇ ැයි ං න ප්රොණය සැලකිය යුතුය. ප්රජා න්ත්රවාෘය යන 

පුළුල් සාකල්පය හා එහි සාසටකෂතිය ෙහා ජාතිවාෘම  අඳුර  මහෝ පාර පශටචාර ය ර විජි  රාජයය  අමද්ශ 

කිරීෙ  ඇති හැකියාව හා අවමබෝ ය ෘ, ඊ  ඇති විකල්පීය කැපකිරී්  ෘ අවෙ නිසා, බ හිර  මහෝ 

යුමරෝපය  අනුව ඩයසටමපෝරාව ප්රජා න්්රීයකරණය කිරීෙ යන්න බැරෑුම්  අවසටථාවකි. මනොෙළ මගයකින් 

අබ මසොයන්නා්  මෙන් එල්ටීටීය  ස් බන් ය්  මනොෙැති මහෝ එෙ අමක් ්ාමවන් විගලිර මෘෙළාව 

මසොයා ප්රජා න්ත්රවාෘය උගැන්වීෙ මහෝ සොජ මවනස කිං දිනක අමක් ්ා කිරීෙ මද්ශපාලනික 

අලසකේ  මහෝ මුේ බව්  වන්මන්ය. එමසේෙ එය අභිමයෝගාරෙක කාරණය්  වන්මන් විමෘසටග  ෘිළ 

ප්රජාව යනු ක්රියාකාරිරවමයන්( කමඳන්) යුමරෝපය බ බ හිර වුවෘ ෘෂ ට්ිවවාෘමයන් වාෂදගිකවාදී ෘෂ ට්ිවය තුල 

එතුන පුද්ගලයන්ය.මෙය උතුර මෘස  ං ගර වා්ණ පිටුවහමල් ං  මෘෙළ ඩයසටමපෝරාව මෘස ෘ හැරී 

බැලීෙ  බලපෑ්  සහග ය. අනාග ම දී ලාාකීය මද්ශපාලනම  විකල්ප ංනාරිමයෝව මගොඩ නැමගනු 

ඇරමර එකයි එකයි වාගය න්  ක්රෙයක ය (1, 1, ½: one and one half system). එන්  අවයන් රික 

විකල්ප බලමේගය, වාහිර විකල්ප බලමේගය හා වාගය්  වූ ජා යන් ර බලමේගය න්  සෙසටථම  

මද්ශපාලනය තුලිනි.එහි හැඩය  හා ගුණය පිළිබඳව අනාවැකි කීෙ  කල් වැඩි වුවර, කල්පනා කිරීෙ  

අවසටථාව ෘවංන් ෘවස බල කරනු ලැබීෙ මනොවැලැ් විය හැකිය.මෙෙ උෘා මවන  රරවය මවනර මලස 

ලාාකීය ගැ ලුව  ප්රවි ට් වීෙ  කල්පනා කරන්නන්  ඇති අභිමයෝගය්  වන අ ර එය ව හා ග  යුරමර 

හා ක්රියා කළ යුරමර පුද්ගලිකරවය මහෝ අනය ාවන්මගන් ඇති මද්ශපාලනික මබදී් වල  වඩා 

අධිනි ට්චි ය හා විය යුර  හා කළ යුර  මරරැ්  ගැීමමෙන් පෙණකි.  



  

 

මෙෙ ලිපිමයහි ඉතිරි මකො ස  ගෙන් කිරීෙ  ප්රථෙ චූල ෙ වාෘ තුන සූත්රග  කිරීම්  ඉහ  සහන් 

අස් පූෂදණ රූප ස හන මරුම්  ගැීමෙ  ෘ කියවන ඔබ  බාරවනු ඇ . එමසේෙ අවසානය  හා අර් වය  

පැවංය යුතු කුමණ නැව  ෙ ්  කරි. 

මෙහි සඳහන් නාෙ රූපකයන් පිළිබඳ පුද්ගලික අගතීන්මගන් ම ොරව එෙ රූපක නිමයෝජනය කරන 

ප්රවාහයන්මගන් හා ෘෂ ට්ිවවාෘමයන් මරුම්  ගැීමෙ ුභවවාෘය්  අමක් ්ා කරන අප හ  වැෘගරවනු ඇ .  

ස හන: මෙෙ ලිපිමයහි නයායික මප්රේශය සඳහා ෙහාචාෂදය මයොහාන් ගල්තුන්මේ (Johan Galtung)ගැටු්  

නයාය හා ාන්මසන්ඩ් මප්රේශය (Transcend Approach)පාෘක කරමගන වි්රහ කිරීෙ  ගර උරසාහයකි 

උෘය ආෂද. ම න්නමකෝන් 

 

i ෙමේ අෘහසට ෘැකිවීම්  දී පාර පශටචාර ය ර වාජි  යනුමවන්  නිරන් රමයන් හඳුන්වනු ලබන්මන් ලාකාව පශටචාර ය ර 
විජි  යන නිෂදවචනමයන් එහා  මගොසට ඇති බැවින් හා පශටචාර ය ර වාජි  වාෘය යන මද්ශපාලනික, ආෂදථික, සොජීය හා 
සාසටකෂතික සන්ෘෂදවමයන් විගලි  වීෙ  මනොහැකි නිසාය.  

                                                           


